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I Tranquebar i den indiske delstat Tamil Nadu fi ndes i dag tre 
kristne grupperinger: lutheranere, katolikker og pinseme-
nigheder. Tilsammen udgør de ca. 11 procent af den samlede 
befolkning, som også omfatter hinduer og muslimer. Især i 
kraft af de lutheranske og katolske skoler, der varetager stør-
stedelen af den lokale undervisning, er de kristne med til på 
afgørende vis at præge samfundet. 

Projektet dokumenterer de kristne traditioners og især den 
lutheranske kirke TELC’s (Tamil Evangelican Lutheran Church) 
udvikling fra Indiens selvstændighed i 1947 til i dag og vil 
dermed supplere tidligere forskning, som især har fokuse-
ret på perioden fra ankomsten af de første protestantiske 
missionærer i 1706 og op til midten af det 19. århundrede. 
Projektets hovedvægt vil således ligge på de tre kristne grup-
peringer og deres rolle i lokalsamfundet, som også vil blive 
sat ind i en større nationalpolitisk sammenhæng. Projektet 
vil inddrage såvel teologiske som kultur- og socialhistoriske 
momenter.

Det er projektets arbejdshypotese, at de mange former for 
kontakt i hverdag og fest mellem de religiøse grupperinger i 
Tranquebar har skabt en række bånd mellem disse og med-
ført en gensidig påvirkning. Projektets teoretiske ramme vil 
tage afsæt i den amerikanske politolog Robert D. Putnams 
undersøgelser af civilsamfund i Italien og USA og diskutere, 
hvorvidt hans begreb ”social kapital” kan overføres til en in-
disk sammenhæng.

Der er foreløbig blevet foretaget deltagerobservation og 
interviewundersøgelser i Tranquebar med særligt henblik på 
skolerne samt arkivstudier ved Svenska Kyrkans arkiver i Upp-
sala, og en ny bredere anlagt indsamling i Tranquebar er på-
begyndt i sommeren 2007. Til projektet har været tilknyttet 
to praktikanter, der bl.a. har udført arkivstudier. Projektet vil 
fortsætte udover 2007, og formidlingen vil ske gennem min-
dre arbejder i form af f.eks. artikler samt en bog på engelsk.

                  

Tro, kaste og social kapital 
– hvad blev der af de kristne kirker 
i Tranquebar efter Indiens 
uafhængighed? 

New Jerusalem Kirke fra 1718 med 

den danske kong Frederik IV’s mo-

nogram. Kirken blev bygget af mis-

sionen og tilhører i dag Tamilnadu 

Evangelical Lutheran Church (TELC). 
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